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poniedziałek i wtorek
11.00 – Róża Różańcowa pw. NMP Królowej Różańca
12.00 – Róża Różańcowa pw. Wniebowzięcia NMP
13.00 – Róża Różańcowa pw. NMP Królowej Anielskiej
14.00 – Róża Różańcowa pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja w ciszy
16.00 – Parafialny Zespół Caritas
16.30 – adoracja w ciszy
17.00 – nabożeństwo eucharystyczne z udziałem Grupy Modlitwy Ojca Pio
w ramach comiesięcznego spotkania tej grupy

▪ W środę rozpoczyna się Okres Wielkiego Postu. Msze św. w Środę Popielcową z obrzędem posypania popiołem będą celebrowane o godz. 7.00, 16.30 i 18.00. W tym
dniu wiernych obowiązuje post ścisły, tzn. jakościowy i ilościowy (wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wiernych od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje wiernych od 18. do 60. roku życia; obowiązek ten nie dotyczy chorych).
▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną.
Przed Mszą św. o godz. 17.00 odbędzie się próba scholi i spotkanie kandydatów do
grona ministrantów.
Po Mszy św. o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży z klas ponadpodstawowych.
▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza 27 lutego o godz. 15.00 na dzień skupienia,
który poprowadzi o. dr Zachariasz OFM w klasztorze na Górze św. Anny. Temat:
„Cnoty kardynalne – pomoc Boża i zadanie dla człowieka na drodze do świętości”.
▪ Bardzo gorąco zachęcam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych: Droga
krzyżowa będzie w piątki o godz. 17.15, a Gorzkie żale – w niedziele o godz. 17.15.
▪ W piątek o godz. 18.45 odbędzie się spotkanie biblijne, na które zapraszam wszystkich chcących lepiej poznać Biblię, a zwłaszcza chętnych do czytania Słowa Bożego
podczas liturgii.
▪ W przyszłą niedzielę (1 marca) o godz. 14.00 w domu katechetycznym przy kościele
św. Antoniego (sala św. Franciszka) odbędzie się spotkanie modlitewno-formacyjne
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
▪ Dzisiejsza kolekta – podobnie jak w przyszłą niedzielę – będzie przeznaczona na
przebudowę i remont części naszych obiektów parafialnych przeznaczonych na
dom dziennego pobytu dla seniorów. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary oraz
za ogromną pomoc w pracach z tym związanych.
▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Gintera
Tica, lat 79, z ul. Sienkiewicza (pogrzeb odbył się w czwartek). Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

R. VII: 2020, nr 8 (331)
Kontekst rozpoczynającego się dzisiaj Nabożeństwa czterdziestogodzinnego, czyli
adoracji Najświętszego Sakramentu w dni
poprzedzające Wielki Post, skłania do refleksji nad modlitwą – jej miejscem i znaczeniem, jakie odgrywa w naszym życiu.
Warto przy tej okazji pomyśleć najpierw
o modlitwie Pana Jezusa. Kiedy i gdzie modlił się nasz Pan? Oczywistą wydaje się odpowiedź, że bardzo często, że zawsze przed
najważniejszymi momentami swojego życia, że z całą pewnością w święta, w szabat, a miejscem musiała być świątynia lub
synagoga. Ciekawe jest jednak, że nigdzie
w Ewangelii wprost nie mówi się o tym, że
modlił się On w tych miejscach. Owszem
daje się to wywnioskować z kontekstu. Jezus regularnie uczestniczył w świętach w jerozolimskiej świątyni, systematycznie też
uczestniczył w oficjalnych modlitwach w żydowskiej synagodze
(„udał się swoim zwyczajem do
synagogi” – Łk 4,16). Ale najczęściej Ewangelie mówią, iż Jezus
udawał się na modlitwę gdzie indziej, sam – najchętniej w miejsca odosobnione. Oprócz pustyni
czy ogólnie miejsc odosobnionych wielokrotnie wymienia się
również wzgórze czy górę („Gdy
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rozstał się z nimi, odszedł na górę, aby się
modlić” – Mk 6,46). Święty Ambroży wywodzi stąd piękną symbolikę teologiczną:
„Nie każdy modlący się wychodzi na górę
– istnieje również modlitwa grzesznej natury; lecz ten, kto modli się w sposób właściwy, wznosząc się od spraw ziemskich
ku wyższym, osiąga szczyt najwznioślejszego zapału”. Symboliczny wymiar gór
jako miejsc, w których modlił się Jezus,
nabiera też głębszego znaczenia: sam Jezus staje się nowym miejscem modlitwy,
nową „świątynią”, nową „Górą”, jedynym
dostępem do Boga. Góry biblijne będą towarzyszyć naszym wielkopostnym refleksjom zamieszczanym w Informatorze.

J. Untersberger, Jezus na Górze Oliwnej , XX w.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
23 lutego – VII NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za † męża Henryka Kuder w 5. rocznicę śmierci, †† rodziców i †† teściów, †† z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące
10.30 – za †† teściów Kamilę i Kazimierza Bazyluk oraz †† z pokrewieństwa
z obu stron
		– modlitwa za roczne dzieci: Zofia Baranowska, Wiktor Bucki
15.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia
Bożego; adoracja Najświętszego Sakramentu
17.30 – nabożeństwo eucharystyczne
18.00 – za † matkę Annę Koppa w kolejną rocznicę śmierci, za † ojca Jerzego,
† brata Józefa, † męża Jerzego, † brata Józefa, † męża Jerzego oraz
dusze w czyśćcu cierpiące

24 lutego – poniedziałek
10.00 – za † Konrada Dreslera [ofiarowana od Aleksandry i Tadeusza Banaś]
10.45 – 18.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – za † męża Jerzego Ochlast, †† jego rodziców Marię i Jana, † ojca
Waltera Truch, † jego wnuka Dawida, †† dziadków z obu stron oraz
dusze w czyśćcu cierpiące

25 lutego – wtorek
10.00 – w intencji członków wszystkich grup modlitewnych i charytatywnych naszej parafii oraz ich rodzin
10.45 – 18.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – za †† rodziców Adelajdę i Jerzego Malkusch oraz †† z pokrewieństwa

26 lutego – Środa Popielcowa
7.00 – za † matkę Matyldę, † ojca Antoniego Skóra, †† rodzeństwo,
†† szwagrów, † siostrzenicę Różę oraz †† z pokrewieństwa
16.30 – w intencji Parafian
18.00 – w intencji Parafian

27 lutego – Czwartek po Popielcu – Dzień powszedni
18.00 – za † matkę Marię Slominski, poległego ojca Franciszka, † ks. misjonarza Józefa Zimmermana, † kuzynkę Elżbietę i †† z pokrewieństwa

28 lutego – Piątek po Popielcu – Dzień powszedni
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie w rodzinach Kauf, Jakubiak i Cegłowski

29 lutego – Sobota po Popielcu – Dzień powszedni
18.00 – za †† w miesiącu lutym: śp. Gintera Tica

1 marca – I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
8.00 – za † męża Herberta, † szwagra Alfreda oraz †† rodziców z obu stron
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla Aleksandry z okazji 1. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
		– chrzest: Tymoteusz Adam Sypek
17.30 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
18.00 – za † Annę Lepich-Styra, † jej mamę [od rodziny Przygockich]

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪ W niedzielę 23 lutego br. rozpoczyna się 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.
Jest to szczególny czas modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i wynagradzania Bogu za grzechy pijaństwa. W tym roku tematem przewodnim inicjatyw trzeźwościowych są słowa: «Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach».
▪ Zgodnie ze starym zwyczajem przed Środą Popielcową w kościołach organizowane są tzw. nabożeństwa czterdziestogodzinne z wystawionym Najświętszym
Sakramentem. Zapraszam więc serdecznie dzisiaj, a także w poniedziałek i wtorek,
na adorację poprzedzoną i zakończoną Mszą św. Dla zapewnienia ciągłości osób
adorujących, podaję ramowy plan czuwania przed Najświętszym Sakramentem
(jest to tylko propozycja, gdyż wszyscy są zaproszeni według swoich możliwości):
niedziela
– 15.00 – wystawienie Najśw. Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego
– 15.15 – Róże Różańcowe
– 16.00 – Grupa Modlitwy Ojca Pio oraz Parafialny Zespół Caritas
– 16.45 – adoracja w ciszy
– 17.30 – nabożeństwo eucharystyczne
Parafia R zymskokatolicka pw. św. Ojca Pio; ul. S ł owackiego 1, 47-330 Zdzieszowice

tel. 77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl; Kancelaria parafialna czynna:
poniedzia ł ki i czwartki od 16.00 do 17.00, wtorki i piątki od 9.00 do 10.00

